جدول الدروس األسبوعي لقسم الجغرافيا  /كلية اآلداب /جامعة ذي قار للعام الدراسي (4102ـ )4102
االلييوم

الوقت

االحــــــــــــــــد

8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5

المرحلة االولى
أ
عربي أ.م.د كاظم
حاسبات أ.م.د.حسين
جيمور/م.د جاسب
إنكليزيي م.م ميسون

ب

أ

المادة واألستاذ

المادة واألستاذ
جيمور/م.م دعاء
نظم/م.م حيدر
إحصاء/م.د .سميع
جيمور/م.م دعاء
نظم/م.م حيدر

خرائط/م.د جاسب
إنكليزيي م.م ميسون
طقس أ.م.د عبد الرزاق

االثنين

طقس أ.م.د عبد الرزاق

عربي أ.م.د كاظم
حاسبات أ.م.د.حسين

خرائط/م.د جاسب
جيمور/م.د جاسب
حاسبات أ.م.د.حسين
اجتماعية  /م.م ماهر

طقس أ.م.د عبد الرزاق

وطن/أ.م.د.مهدي
إحصاء/م.د .سميع
نقل/عباس فاضل

جيمور/م.د جاسب

جيمور/م.م دعاء
أساليب م.م دعاء

المرحلة الثانية
ب
المادة واألستاذ
أوراسيا /م.م عباس
إحصاء/م.د .سميع
جيمور/م.م دعاء
نقل/م.م عباس فاضل
جيمور/م.م دعاء

ج

أ

المادة واألستاذ
نقل/م.م عباس فاضل
جيمور/م.م دعاء
أوراسيا /م.م عباس

المادة واألستاذ
موارد/م.م حيدر
مجتمعية/م.م عباس
سكان /ا.م.د.حسين
موارد/م.م حيدر
مدن/م.د.سميع
ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين

نظم/م.م حيدر
جيمور/م.م دعاء
أوراسيا /م.م عباس
وطن/أ.م.د.مهدي
جيمور/م.م دعاء
نقل/عباس فاضل
إحصاء/م.د .سميع

المرحلة الثالثة
ب
المادة واألستاذ
سكان /ا.م.د.حسين
مجتمعية/م.م عباس
مدن/م.د.سميع
سكان /ا.م.د.حسين

المرحلة الرابعة

ج

أ

المادة واألستاذ
مدن/م.د.سميع
نظم /أ.د رحيم
موارد/م.م حيدر
سكان /ا.م.د.حسين
مجتمعية/عباس فاضل

المادة واألستاذ

ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.د.حسين
مدن/م.د.سميع

بيئة/م.م عباس
سياسية ا.م.د.مهدي

عراق/م.د.سميع
فكر /ا.م.د حسين

الثالثا\
األربعاء

8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
8.5

طقس/أ.م.د.عبد الرزاق
قارات /م.د.سميع

مناخ/م.علي
أوراسيا /عباس
نظم/م.م حيدر
سياحية/م.م.ماهر
اوراسيا/م.م.عباس

نظم/م.م حيدر
سياحية/م.م.ماهر
مناخ/م.علي
إحصاء/م.د .سميع

تربة/م.سحر
إحصاء/م.د .سميع
نظم/م.م حيدر
مناخ/م.علي

طاقة /م.علي
سكان /ا.م.د.حسين
مجتمعية/م.م عباس
أمريكتين/م.سحر

سكان /ا.م.د.حسين

تاريخ/م.م.عبد هللا

جيمور/م.د جاسب

وطن/أ.م.د.مهدي

نظم/م.م حيدر
نقل/م.م عباس فاضل

تربة/م.سحر

ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين

مدن/م.د.سميع
طاقة /م.علي

مدن/سميع

9.5

حقوق /أ.م.د..فاضل

تاريخ/م.م.عبد هللا

أمريكتين/م.سحر

نظم /أ.د رحيم

طاقة /م.علي

10.5

اجتماعية  /م.م ماهر

حقوق /أ.م.د..فاضل

مناخ/م.علي

وطن/أ.م.د.مهدي

نظم /أ.د رحيم

زراعية/م.م.بالل

11.5

حقوق /أ.م.د..فاضل

خرائط/م.د جاسب

نقل/م.م عباس

مناخ/م.علي

سياحية/م.م.ماهر

زراعية/م.م.بالل

أمريكتين/م.سحر

نظم /أ.د رحيم

عراق/م.د.سميع

تربة/م.سحر

مناخ/م.علي

مدن/م.د.سميع

نظم /أ.د رحيم

زراعية/م.م.بالل.

تخطيط/م.م.ماهر

زراعية/م.م.بالل

مدن/م.د.سميع

ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين
موارد/م.م حيدر
طاقة /م.علي

زراعية/م.م.بالل
زراعية/م.م.بالل
نظم /أ.د رحيم
أمريكتين/م.سحر
موارد/م.م حيدر

طقس أ.م.د عبد الرزاق
طقس أ.م.د عبد الرزاق
قارات /م.د.سميع

عربي أ.م.د كاظم
طقس/أ.م.د.عبد الرزاق
قارات /م.د.سميع

خرائط/م.د جاسب

الخميس

2.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5

خرائط م.د جاسب
عربي أ.م.د كاظم
فارات م.د.سميع

جيمور/م.د جاسب
تاريخ/م.م.عبد هللا
إنكليزي /م.م ميسون
خرائط/م.د جاسب

موارد/م.م حيدر

وطن/أ.م.د.مهدي

حقوق /أ.م.د..فاضل
مناخ/علي
جيمور/م.د جاسب
تاريخ/م.م.عبد هللا
اجتماعية/م.م.ماهر
إنكليزي /م.م ميسون
حقوق /أ.م.د..فاضل

تربة/م.سحر
تربة/م.سحر
أساليب م.م دعاء
سياحة  /م.م ماهر

سكان /ا.م.د.حسين

بحار/م.د.جاسب
بيئة/م.م عباس
سياسية ا.م.د.مهدي

ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين

طقس أ.م.د عبد الرزاق

12.5
1.5

حاسبات أ.م.د.حسين
اجتماعية  /م.م ماهر

سياحية/م.م.ماهر
وطن/أ.م.د.مهدي
جيمور/م.م دعاء
أوراسيا /م.م عباس

نظم /أ.د رحيم
نظم /أ.د رحيم
مدن/م.د.سميع

مجتمعية/م.م عباس
مدن/م.د.سميع
ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين
نظم /أ.د رحيم

نظم/م.م حيدر
مناخ/م.علي

مناخ/علي
سياحية/م.م.ماهر

أساليب م.م دعاء
تربة/م .سحر

نظم/م.م حيدر
أساليب م.م دعاء
أساليب م.م دعاء

سكان /ا.م.د.حسين
زراعية/م.م.بالل
زراعية/م.م.بالل
طاقة /م.علي

ميدانية/أ.د.رحيم+أ.م.دحسين
نظم /أ.د رحيم
سكان /ا.م.د.حسين

بيئة/م.م عباس
صناعة/م.م عباس

أمريكتين/م.سحر
مجتمعية/م.م عباس
طاقة /م.علي

تخطيط/م.م.ماهر
فكر/أ.م.د.حسين

أمريكتين/م.سحر

زراعية/م.م.بالل
أمريكتين/م.سحر

صناعة/م.م عباس
عراق/م.د.سميع

سياسية ا.م.د.مهدي
بحار/م.د.جاسب
حياتية/م .ماجد
حياتية/م .ماجد
فكر/أ.م.د.حسين

أساليب م.م دعاء

م.د  .سميع جالب منسي السهالني
مقرر القسم

أ.م.د حسين عليوي ناصر الزيادي
رئيس القسم

